
Doamne, ajută-mă să
îmi respect părinții și

să fiu un copil
ascultător!

Efeseni 6:2



Eclesiastul 3:11 

,,Timp prețios pentru Isus“ 
 • Ajută-mă să prețuiesc timpul

pe care îl am.
• Fiecare clipă este valoroasă!
    • Vreau să trăiesc cu folos,

pentru Isus.
 



AJUTĂ-MĂ SĂ FIU UN
PRIETEN: 

• BUN 
• SINCER 

• IUBITOR 

Proverbe 18:24 



Chiar dacă sunt mic, vreau să
descopăr comori din

Cuvântul Lui Dumnezeu în
fiecare zi!

• Ajută-mă, Doamne, să strâng
Cuvântul Tău în inima mea! 

 

Psalm 119:11 



 
• înțelepciune 

• dragoste
• răbdare
• lumină 

• sănătate
• putere  

Psalm 19:11 

Ne rugăm pentru învățătorii
de la Școala Duminicală.

 Dumnezeu să le dea:  
 



~Dumnezeu să binecuvânteze
localitatea noastră 

• Să lase pace și protecȚie! 
• Oamenii să vină la

mântuire! 

Ieremia 29:7 



Mulțumim pentru părinți!
• Binecuvântează-i cu

sănătate și putere.
• Cerem protecție și pază

peste casele noastre. 

Psalm 34:7 



Coloseni 4:6 

Doamne, ajută-mă să îmi folosesc
cuvintele cu înțelepciune!

Prin vorba mea doresc: 
 
 
 

• Să încurajez
• Să întăresc 

• Să aduc bucurie 
• Să aduc mângâiere 

 
 
 



1 Corinteni 16:13 

• Dumnezeu să lase pază și
protecție 

• Să îi călăuzească să conducă
poporul 

• Să le dea înțelepciune
• Să le dea lumină

• Să fie uniți
 
 

~Ne rugăm pentru comitetul
Bisericii noastre~

 
 
 



Isaia 46:4 

~Ne rugăm pentru
bătrânii din Biserică~ 

 
 
 

• Dumnezeu să îi binecuvânteze 
• Să le dea sănătate 

• Să îi îmbrace cu putere 
• Să le umple inima de pace și

bucurie   
 
 



Matei 5:16 

~Ne rugăm pentru colegii de 
 la școală~

 
 
 

• Dumnezeu să îi binecuvânteze 
• Să îl cunoască pe Isus

• Dumnezeu să ne ajute să fim
lumină pentru ei în fiecare zi 

• Să le facem bine și nu rău! 
 
 
 



2 Cronici 7:14 

~Ne rugăm pentru țara
noastră, România~

 
 
 

•  Dumnezeu să lase
pază și protecție în

țară
 
 



Luca 6:31 

~Doamne, ajută-mă să fiu un
exemplu pentru cei din jur!~   

 
 
 

• Să semăn tot mai  mult cu
Isus  

• Să împart dragoste
• Să-i ajut pe cei care au

nevoie  
 
 



1 Tesaloniceni 5:18 

• Să am o inimă
mulțumitoare 

• Pentru viața mea 
• Cu tot ceea ce am  

• Pentru familia mea 
 
 

~Doamne, ajută-mă să fiu
mulțumitor~ 

 
 
 



Ioan 3:16 

~Îți mulțumesc pentru
Domnul Isus~ 

 
 
 
 
 

• Pentru jertfa de pe
Golgota 

• Pentru dragostea Lui
• Pentru darul fără

platĂ  
 



Isaia 59:2 

~Doamne, ajută-mă să
fug de păcat~ 

 
 
 
 
 

• Să mă păstrez curat 
• Să vorbesc frumos

• Să nu mint, să nu fur 
 
 
 



Iacov 5:15 

• Să se atingă Domnul de ei 
• Să dea vindecare 

• Să le aline durerea 
• Să-i mângâie  

 
 
 

~Ne rugăm pentru bolnavii
din Biserică~ 

 
 
 
 



Psalm 150:6 

~Ne rugăm pentru fanfara
bisericii~

 

• Dumnezeu să îi
întărească în lucrare 
• Să îi ajute să crească 

• Să slujească cu
bucurie  

 
 



Psalm 9:1 

~Ne rugăm pentru corul
Bisericii  

 

 • Să slujească cu
bucurie  

• Să fie uniți 
• Să aibă voci bune 

• Să cânte dintr-o  inimĂ
curată 

 
 



1 Timotei 2:1 

• Dumnezeu să îi călăuzească 
• Să le dea înțelepciune din

Cuvânt 
• Să îi umple de putere 

• Să lase protecție peste ei și
familiile lor 

  
 

~ne rugăm pentru Frații
care predică~  

 



,,Când Comorile Cerului se
roagă, Dumnezeu ascultă

rugăciunea…”
 


